
 
 

MØDEFERAT FRA HAF – MØDE 04 OKTOBER 

 
 

Referent:  Peter Schrøder 
 
Deltagere:  Der deltog 9 medlemmer i mødet 
                   3 havde meldt afbud 
 
Dagsorden: 
Velkomst og siden sidst 
Aftens tema ved Peter Schrøder  ”Planeten SATURN” 
Forum 
Eventuelt 
 
Velkomst: 
Formanden bød velkommen, og gennemgik aftenens program. 
Jan havde været ved at undersøge foreningens historie, via gamle analer – vi vidste jo godt at 
foreningen har 40 års Jubilæum til næste år, men ikke at: 
Den eksakte dato for HAFs opstart er den 27 september 1981 så det kan ikke vare så længe til vi 
skal til at planlægge Jubilæum. 
 
Aftenens hovedemne: 
Formanden gav ordet videre til Peter Schrøder, der stor for aftenens hovedemne 
PLANETEN SATURN. 
Vi har gennem de seneste par år arbejdet os gennem solsystemet – startene med 
Solen – Mercur – Venus – Jorden (månen) – Mars – Jupiter og var nu nået til den 6. planet 
fra solen, nemlig SATURN 
Undetstøttet af tekst og billeder gennemgik Peter  emnet. 
Peter gennemgik div. data fra Saturn, størrelser – afstande – opbygning – mm 
Derefter gennemgik Peter Saturns uhyre spændende ringsystem med diverse delinger 
af ringene herunder også at der (meget specielt) svæver små måner inde i ringsystemet, 
måner som på hver sin måde påvirker Saturns ringe. 
Slutteligt ”gennemgik” Peter Saturns enorme månesystem – Pr. medio 2019 er der registreret 
82 måner omkring Saturn – hvoraf 52 er navngivne – Saturn er nu registreret som den planet der har 
flest måner, en status den har overtaget fra Jupiter. 
Peter brugte meget tid på Saturn månen Titan, der en solsystemets anden største måne . Titan er den 
måne man har brugt mest tid på at studere, idet man antager at Titans nuværende tilstand minder 
utroligt meget om jordens tidligere stadier. 
 
Forum: 
Her var der som vanligt, stor diskussion om alt mellem himmel og jord 
 
Eventuelt: 
Næste møde den 1. november er der generalforsamling, samt indlæg fra Peter K. med temaet 
MIN ASTRONOMI 
 
Kageordning:  Peter Schrøder 
 
o6 oktober 2020  Peter Schrøder 


